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شود تا موقعی که فرد بخواهد آن را خرج کند یا آن را با کردن بیت کوین از کیف پول دیجیتال استفاده میبرای ذخیره

اند؛ بنابراین خیلی مهم است نات امنیتی با همدیگر متفاوتها و امکاها از نظر قابلیتارز دیگری معاوضه کند. کیف پول

 .که کیف پول مناسبی انتخاب کنید

ای پیدا کنند که شود کیف پول سادهوقتی کیف پول مناسبی پیدا کردید، باید آن را دانلود کنید. به افراد مبتدی توصیه می

صورت رایگان دانلود کنید؛ اما نرخ تراکنش توانید بها میها رفرایند انتقال پول در آن راحت صورت بگیرد. این کیف پول

 .آنها بسته به اینکه از کدام صرافی استفاده کنید، متفاوت است
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 :کنیمدر ادامه چند کیف پول معرفی می

این کیف پول، مستقیم به حساب شما در این صرافی متصل است که این ویژگی، آن را  :(Coin base) کیف پول

نام کامل شد، مقداری پول از حساب شما برای های آمریکا تبدیل کرده است. وقتی ثبتترین کیف پولبه یکی از محبوب

ی داشته باشید و عمل انتقال یا توانید از هر دستگاهی به حساب خود دسترسشود، بعد میها، کسر میامنیت بیت کوین

 .معاوضه را انجام دهید

توان از آن استفاده کرد. این کیف پول از ارزهای صورت آفالین نیز میاپلیکیشنی است که به :(Exodus) کیف پول

فاده کنید. داخل توانید از بستر تبادل ارز آن نیز استکند. استفاده از آن رایگان است و میی متفاوتی پشتیبانی میرمز پایه

 .کند تصویر بهتری از ارزهای خود داشته باشیداپلیکیشن امکاناتی وجود دارد که به شما کمک می

طور و همین (Tremor) افزارییک کیف پول موبایل است که با کیف پول سخت :(Mycelium) کیف پول

 .کامال هماهنگ است (Tor) مرورگر

ها یا سایر ی شروع خرید بیت کوین مناسب هستند؛ اما اگر ارزش بیت کوینهای آنالین براکیف پول :ی مهمنکته

 .صورت آفالین نگهداری کنیدارزهای دیجیتال شما خیلی بیشتر شود، بهتر است آنها را برای امنیت بیشتر به

 

ترین راه، استفاده از صرافی ارز دیجیتال دام به خرید بیت کوین کنید، آسانخواهید بدون نیاز به فرد دیگری، اقاگر می

های متفاوت وجود دارند. بعضی از آنها اعتبار بیشتری دارند و برخی دیگر های متعددی با قابلیتاست. صرافی



نید، به نرخ خواهید صرافی انتخاب کهایی دارند، پس مهم است صرافی درستی انتخاب کنید. وقتی میمحدودیت

های اندکی وجود دارند که بیت به روش پرداخت پول هم توجه کنید. صرافی .ی آن نگاه کنیدشدههای انجامتراکنش

 .کنندکوین را مستقیم به پول نقد تبدیل می

های مشهور است. کار با آن آسان بوده و از رابط کاربری خیلی خوبی این یکی از صرافی :(Coin base) صرافی

توان دهد. نرخ تراکنش آن نیز پایین است؛ همچنین میبرخوردار است و از مشتری، پشتیبانی خیلی خوبی انجام میهم 

 .روی دسکتاپ و موبایل نیز به آن دسترسی داشت

اند. ی بیشتری در کار تبادل ارزها داشتهکند که تجربهی بهتری به افرادی ارائه میاین صرافی گزینه :(CEX) صرافی

های پرداخت آن یابید؛ البته گزینههای خریدوفروش دسترسی میهای تبادل و گزینهاین صرافی شما بالفاصله به نرخ در

 .کمی محدودیت دارد

است. شما  Bitcoin.com سایتوجوی صرافی، وبموتور جست :(Bitcoin exchange search) صرافی

دسترس خود را پیدا کنید. البته بهتر است قبل های قابلسایت، صرافیتوانید با قراردادن نام کشور مدنظرتان درون وبمی

 .ی آن صرافی را مطالعه کنیداز انتخاب یک صرافی، حتما نظرهای سایر کاربران درباره

استفاده  Bit Quick و Local Bitcoin همتا مثلبهتوانید از خدمات همتادنبال یک روش مستقیم هستید، میاگر به

صورت مستقیم از دیگران بیت دهند بهکنند و به شما اجازه میهای پرداختی متنوعی ارائه میها گزینهرافیکنید. این ص

 .کوین بخرید؛ البته بهتر است اقدامات احتیاطی را در این موارد در نظر بگیرید

کنند. این قسمت همیشه جزو نقاط ضعف های مختلف پرداخت ارائه میهای خود، گزینهها با توجه به سیاستصرافی

های بانکی و اعتباری در ها در این زمینه صورت گرفته است. کارتبرداریهاست؛ چراکه در گذشته برخی کالهصرافی

پال نیز ممکن است با محدودیت الملل و پیوند. انتقال بینشها با اعمال یک سری محدودیت، پذیرفته میاغلب صرافی

ای آسان برای در این زمینه محدودیتی ندارد که این مزیت، آن را به گزینه Coin base رو باشد، هرچند صرافیروبه

 .کندمبتدیان تبدیل می

د، بیت کوین را در کیف پول خود دهد در ازای پول نقهای خودپرداز بیت کوین به شما اجازه میدستگاه :ی مهمنکته

ی جایگزین آنها برای دریافت پول، همچنان دسترس هستند؛ اما گزینهها در برخی کشورها قابلدریافت کنید. این دستگاه

 .ی پرداخت با پول نقد ندارندهای آنالین گزینهها و کیف پولکنیم که اغلب صرافیها هستند. باز هم تأکید میصرافی

 



 

ها رید، مقداری اطالعات در اختیار مشتریتوانید بخی میزان بیت کوینی که میها دربارهاگر توجه کرده باشید، صرافی

شود؛ بنابراین اگر شما پول زیادی هم داشته باشید، مثال در آسانی باال و پایین میاند؛ البته قیمت بیت کوین بهقرار داده

ست. تا ا بازار فعلی وضعیت این. کنید خریداری کوین بیت ۰٫۰۵توانید دالر می ۵۰۰زمان انتشار این مقاله با پرداخت 

 .تان به بازار باشد، جای نگرانی وجود نداردموقعی که حواس

تان درون صرافی صورت خودکار این بیت کوین در حسابهای اول خود مقدار کمی خرید کنید. در این حالت، بهدر خرید

ی این انتقال پول، مبلغی دنبال انتقال این بیت کوین به آدرس کیف پول خود باشید. صرافی براگیرد. بعد باید بهقرار می

 .گیردنیز از شما کارمزد می

خرید، ها وقتی شما بیت کوین میانتقال بیت کوین ممکن است کمی مشکل باشد. برخالف صرافی :ی مهمنکته

خصوص اگر در ساعات شلوغی این کار چین تأیید شوند. این امر نیازمند صرف زمان است، بهها باید روی بالکتراکنش

ی خود ی سرمایهسرعت همهساعت طول بکشد؛ بنابراین نیازی نیست به ۲یا  ۱جام دهید. طبیعی است یک معامله را ان

 .را انتقال دهید

های خود را بفروشید تا سود کنید یا قصد خرید کاالیی با آنها دارید، به هر حال باید خواهید بیت کوینمهم نیست می

علت نوسانات شدید بیت کوین، باید از همان ابتدا یک استراتژی خروج داشته باشید. از قبل حساب کاربری آماده باشید. به

 .تان وجود نداردنتی نوسانات اتفاق بیفتد، دلیلی برای ترسیدبرای فروش ایجاد کنید، به این ترتیب وق


